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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

LG PŘEDSTAVUJE NEJNOVĚJŠÍ ŘADU INOVAČNÍCH LEDNIC  
 

Jedinečné lednice LG nabízejí spotřebitelům maximální spolehlivost, funkčnost a 
pohodlí   

 

Berlín, 10. dubna 2013 – Na přehlídce nejnovějších výrobků a technologií LG 

InnoFest 2013 představuje společnost LG Electronics (LG) novou řadu 

dvoukřídlých lednic a lednic se spodním mrazákem pro evropské spotřebitele. 

Dvoukřídlé lednice jsou vybaveny praktickými funkčními prvky, jako je 

dvouvrstvá konstrukce dveří Door-in-Door. Tento uživatelsky příjemný prostor se 

otevírá jednoduchým stiskem tlačítka a umožňuje zákazníkům rychlý přístup 

k oblíbeným jídlům a nápojům. Door-in-Door je navíc vybaven šikovnými 

zásuvkami, které každému členovi rodiny poskytují vlastní úložný prostor. 

Snadněji dostupné nižší zásuvky jsou ideální pro děti, zatímco rodiče mohou pro 

svá oblíbená jídla vyhradit a uspořádat zásuvky v horních patrech. Lednice se také 

vyznačují větší spolehlivostí a energetickou účinností díky výkonnému lineárnímu 

kompresoru LG, na který se vztahuje 10letá záruka. 

  

„Nejnovější lednice LG nabízejí velké výhody, pokud jde o 

úsporu energie, výkon a zdravé jídlo. Kromě toho také určují 

nová měřítka z hlediska praktičnosti,“ řekl Martin Malý, tiskový 

mluvčí LG Electronics CZ. „Společnost LG se specificky 

zaměřuje na zavádění inteligentních technologií, které 

usnadňují život. První a nejvýznamnější z těchto technologií 

je Door-in-Door, dvouvrstvá konstrukce dveří, která je 

výrazem praktičnosti a zároveň stylovosti,“ doplnil.   

  

Vysoce praktický funkční prvek LG Door-in-Door 

umožňuje rychlý přístup do prostoru s čerstvými 

potravinami v pravých dveřích lednice. Technologie Door-

Nová dvoukřídlá lednice 
LG 

(Model GSP545NEYZ) 
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in-Door nejen usnadňuje přístup k často vyhledávaným potravinám a nápojům, ale také 

snižuje ztráty chladného vzduchu, čímž omezuje spotřebu energie. 

 

Technologie lineárního kompresoru LG dělá z lednice LG jedničku z hlediska úspory 

energie, čerstvosti potravin, hladiny hlučnosti, kapacity a trvanlivosti. Lineární 

kompresor účinně reguluje chladicí výkon a snižuje vnitřní tření, což následně omezuje 

spotřebu energie. Těchto výhod je dosaženo částečně tím, že lineární kompresor 

využívá pístový pohon namísto konvenčního vratného pohonu. Pístový pohon se 

vyznačuje menším počtem třecích bodů, což umožňuje dosáhnout nižší hlučnosti a větší 

trvanlivosti. LG poskytuje na lineární kompresor desetiletou záruku.  

 

Další impozantní funkcí je LG Non Plumbed System, který 

zvyšuje praktičnost dávkovačů vody a ledu. Systém umožňuje 

uživatelům jednoduše nalévat vodu do nádržky; nejsou 

zapotřebí žádné zvláštní instalace ani připojení externí hadice 

pro přívod vody. Navíc se nemusí měnit žádné filtry. Jinými 

slovy, Non Plumbed System je zárukou toho, že rodina má 

snadný a pohodlný přístup k ledu a vodě. 

 

Výrobník ledu integrovaný ve dveřích přispívá svým štíhlým 

designem k lepšímu prostorovému řešení, neboť účinně pomáhá 

vytvořit pro uživatele více využitelného prostoru ve dveřích 

lednice. Třebaže nová lednice LG má větší vnitřní kapacitu, má 

standardní vnější rozměry jako lednice stejné třídy. To je 

výsledek efektivního využití prostoru, díky kterému mohou 

zákazníci skladovat více potravin, aniž by zařízení zabíralo více 

místa v kuchyni. 

 

Vzduchový filtr LG Pure N Fresh zbavuje lednici nepříjemných zápachů. Tento 

unikátní systém, zejména v kombinaci s inteligentním systémem LG V Fresh pro ovoce 

a zeleninu, pomáhá udržovat potraviny delší dobu čerstvé. Vkusně instalované LED 

Nová lednice LG se 
spodním mrazákem 

(Model GBB530NSCFE) 
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světlo pak nejen zlepšuje viditelnost uvnitř lednice, ale zároveň jí dodává moderní, 

luxusní vzhled. Prvky jako Horizontal Easy Open Handle (horizontální rukojeť pro 

snadné otevírání) usnadňují otevírání lednice a navíc spotřebiči propůjčují elegantní, 

atraktivní zevnějšek. 

 

Lednice LG jsou prvotřídní spotřebiče šetřící energii; každý z dvoukřídlých modelů byl 

zařazen do energetické třídy A++ a model se spodním mrazákem si vysloužil ještě 

impozantnější rating A+++. 

 

Klíčové specifikace lednic LG na přehlídce LG InnoFest 2013: 

 

Dvoukřídlá lednice (Model 

GS9366NECZ) 

• Door-in-Door 

• Lineární kompresor 

• Non Plumbed  Water & 

Ice 

• Výrobník ledu ve dveřích 

• Energetická třída A++  

• LED světla 

• Pure  N Fresh 

• V Fresh 
 

Dvoukřídlá lednice 

(Model GSP545NEYZ)  

• Lineární kompresor 

• Horizontální rukojeť 

pro snadné otevírání  

• Non Plumbed  Water 

& Ice 

• Nový vnitřní design 

• Inteligentní 

diagnostika 

• Energetická třída 

A++ 

• LED světla 

Spodní mrazák (Model 

GBB530NSCFE) 

• Lineární kompresor 

• Horizontální rukojeť 

pro snadné otevírání 

• Interní LED displej 

• Energetická třída 

A+++  

• Fresh  0 Zone 

• Zero Clearance 

 

 

# # # 

 
 
O LG Electronics CZ  
Firma LG je silnou korejskou společností, která se svojí více než 50letou tradicí patří mezi světové lídry a 
technologické inovátory ve spotřební elektronice, domácích spotřebičích a mobilních komunikacích. Regionální 
pobočka LG Electronics CZ patří na českém a slovenském trhu mezi přední hráče v prodeji spotřební elektroniky. 
Nabízené portfolio LG na českém trhu je rozděleno do pěti kategorií: Spotřební elektronika, Domácí spotřebiče, 
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Klimatizační jednotky, Mobilní telefony a Informační technologie. Česká pobočka LG Electronics byla založena 
v roce 2003, o dva roky později přibyla kancelář v Bratislavě. Zaměstnává více než 120 zaměstnanců, přičemž roční 
obrat LG CZ se pohybuje v řádu miliard korun. Ve skupině LG pracuje více než 84 tisíc lidí, ve 112 provozech, v 81 
dceřiných společnostech na celém světě. Produkty společnosti LG zaručují vysokou kvalitu, inovativnost a osobitost. 
V roce 2011 získala společnost LG ocenění asociace EISA za „Nejlepší řešení 3D domácího kina“ a „Nejlepší 
přehrávač kombinovaný se systémem prostorového zvuku“. LG se pravidelně účastní soutěží Red Dot Design Award, 
iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). V letošním roce se společnost LG Electronics CZ 
stala v České republice generálním partnerem Digital 3D filmu Avengers. 
 
V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši novou PR 
agenturu Native PR: Tereza Ďoubalová, T: (+420) 773 557 227,  tereza.doubalova@nativepr.cz 
 
Chcete-li znát trendy v oblasti spotřební elektroniky, analýzy a komentáře, neváhejte kontaktovat, prosím, 
tiskového mluvčího LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: 
martin.maly@lge.com 
 


